Apex Trophy 2019
DOMINANTE HORION VAN WAES NIET TE
STUITEN!
Woensdag 3 juli 2019 – Sint-Niklaas De
zomervakantie is ondertussen gestart, wat
zich elk jaar vertaalt in een lager aantal
deelnemers. Desondanks verschenen er
voor de zevende wedstrijd van de Apex
Trophy bij JPR net als in juni weer
eenentwintig piloten aan de start. Met
race 7 op de agenda is juli traditiegetrouw
het moment waarop we meer dan de helft
van het seizoen achter de rug hebben want
ook het vijfde seizoen van Apex Kart Club
kan niet onbeperkt door blijven gaan.
Al even traditiegetrouw startten we ook de 71ste wedstrijd die onze vereniging ondertussen
organiseerde met de tien minuten durende kwalificatiesessies. Na afloop van de twee sessies bleek
Horion Van Waes 0,095 seconde sneller dan Christophe Verhoeven, waarmee de jongeman zijn
derde polepositie van het jaar op zijn naam wist te zetten. Zijn chrono van 0:44,292 kon niet
geëvenaard worden; ook niet door Levi Blockx, die zich opnieuw erg sterk kwalificeerde en slechts
0,137 seconde toe moest geven ten opzichte van de polesitter.
Ook Mikele Lemmens reed zich tijdens de kwalificatie mooi in de kijker door dankzij een tijd van
0:44,491 de vierde tijd op zijn naam te zetten. Stijn Verfaillie deed het met de vijfde positie ook
uitstekend, gevolgd door Wouter Depuydt, Jules Vanhulle, Simon Masselis, Marco Decorte, Mirco
van Dijk en Saïko Vanhoorne, die zich voor de A-finale wisten te plaatsen.
Met 0,549 seconde achterstand op de eerste tijd plaatste Jeroen Van Beveren zich als eerste voor de
B-finale. Het toont opnieuw dat alle piloten in deze editie van de Apex Trophy énorm aan elkaar
gewaagd zijn en erg dicht bij elkaar zitten. Muhannad Alwani deed het ook uitstekend met P13,
gevolgd door een teleurgestelde Bjorn Waroux, die zijn kart nog wisselde na een vermoedelijke
platte band. Ceremco Barbé, Viktor Van Puyvelde, Xavier Verhoeven, Mattia Lemmens, Steven
Peeters, Niko Pauwels en Yarick Westerlinck (de enige gastrijder van de avond) mochten zich gereed
maken voor de B-finale.
Eens de piloten die zich voor de B-finale plaatsten vertrekkensklaar waren en de rode lampen een
voor een uit gingen deed Bjorn Waroux meteen een erg goede zaak door gelijk bij de start voorbij
Muhannad Alwani te rijden. Zodoende kon hij in de aanvangsfase aansluiten bij de koploper Jeroen
Van Beveren die in een verder incidentvrije start de eerste plaats mooi in handen wist te houden.
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Dat Bjorn blij mocht zijn met zijn vroege inhaalmanoeuvre werd al snel duidelijk wanneer Muhannad
een hele trein piloten in het sleeptouw nam en de boel duidelijk op aan het houden was, waardoor
zowel Jeroen Van Beveren als Bjorn Waroux hun voorsprong zienderogen konden vergroten, terwijl
zowat alle piloten zich vastbeten op de achterbumper van Muhannad Alwani, die ondanks de hoge
druk geen kick gaf en zijn derde plaats met hand en tand verdedigde.
In dat treintje oefende Xavier Verhoeven in de beginfase van de race enorme druk uit op Viktor Van
Puyvelde terwijl hij zelf oog moest hebben voor de aanvallen van Mattia Lemmens, die op de loer lag
om het kleinste foutje genadeloos af te straffen. Uiteindelijk krijgt Mattia zijn kans, die hij niet laat
liggen, wanneer een aanvalspoging van Xavier Verhoeven niet geheel uitdraait zoals hij had gehoopt.
Mattia laat dat zich geen twee keer zeggen en glipt zowel langs Xavier als langs Viktor om de vijfde
plaats over te nemen van beide vechtjassen.
Steven Peeters worstelt ondertussen met zijn kart en zakt terug naar de laatste plaats in het
klassement deze avond, terwijl Mattia Lemmens zijn jacht op een goed resultaat verder zet en de
strijd aangaat met Ceremco Barbé, die ook hij uiteindelijk weet te passeren om op die manier op te
schuiven naar P4 in de B-finale.
Het is dan aan Mattia Lemmens om de aanval in te zetten op Muhannad Alwani, die nog steeds op
kop rijdt van het treintje piloten, bestaande uit alle deelnemers behalve Jeroen Van Beveren en Bjorn
Waroux. Muhannad laat zich echter een hele race niet verschalken, al wordt het geregeld erg
spannend doordat Mattia werkelijk alles uit de kast haalt om langs te geraken. Muhannad blijft
echter zijn rustige zelve en laat zich tot de eindstreep niet verrassen.
Jeroen Van Beveren komt zodoende met een erg ruime voorsprong van 22,424 seconde voorsprong
als eerste over de streep. Bjorn Waroux reed een eenzame wedstrijd, wat hem wel P2 in de B-finale,
goed voor P13 algemeen. Muhannad Alwani mocht tot grote frustratie van zijn achtervolgers de hele
wedstrijd op P14 blijven en komt met Mattia Lemmens, Ceremco Barbé, Viktor Van Puyvelde, Xavier
Verhoeven en Niko Pauwels over de finish. Enige gastrijder vanavond Yarick Westerlinck pakt de
negentiende en voorlaatste plaats, terwijl Steven Peeters de laatste punten van de avond op zijn
cahier zet.
Vervolgens mochten de elf snelste piloten van de dag aan de bak. Bij de start verloopt alles vlot en
zijn er geen incidenten te merken. Horion Van Waes gaat er als een pijl vandoor en is duidelijk
pakken sneller dan Christophe Verhoeven, die met een nukkige kart de tweede plaats in handen
heeft en net als Muhannad Alwani in de B-finale een treintje achter zich krijgt. De overige negen
piloten rijden daardoor op centimeters van elkaar, terwijl Christophe op kop van de bende zijn
verdedigende strategie ontplooit.
In het gedrum achter Christophe kan Jules Vanhulle zich in de kijker rijden door na wat gerommel
tussen Wouter Depuydt en Stijn Verfaillie 2 plaatsen goed te maken. Mirco Van Dijk valt
tegelijkertijd uit het groepje naar de laatste plaats omdat hij even stopt om zijn stoeltje goed te
steken. Een beetje comfort moet zijn!
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Geen van de achtervolgers kan voluit rijden, aangezien Christophe Verhoeven ronde na ronde blijft
verdedigen. Horion Van Waes kan daardoor tot zelfs 2 seconden per ronde uitlopen en rijdt
onbedreigd op kop. Een jokerronde kan deze maand geen heil brengen, aangezien opnieuw uit
veiligheidsoverwegingen is besloten om er geen te voorzien. Vermoedelijk zal dat voor de rest van
het seizoen zo blijven, wat betekent dat er veel gevechten te bewonderen vallen. Mirco Van Dijk kon
na zijn tijdsverlies met zijn stoeltje snel weer aansluiten bij de groep en weet Levi Blockx te passeren.
Mikele Lemmens ontpopt zich halfweg de wedstrijd tot smaakmaker omdat hij vanaf de vierde plaats
enorme druk uitoefent op Christophe Verhoeven. Door de aanvallen die Mikele onophoudelijk inzet
creëert hij een strijd om duimen en vingers bij af te likken. Christophe is natuurlijk lang niet aan zijn
proefstuk toe en lijkt helemaal niet onder de indruk. De aanvallen betekenen voor Mikele Lemmens
echter wel dat hij van de ideale racelijn afwijkt, waardoor hij de deur open laat voor achterliggers die
hem op hun beurt eveneens het vuur aan de schenen leggen.
Het wordt erg interessant om te zien wat er in de groep zal gebeuren wanneer Horion Van Waes
begint te dubbelen. Iets over halfweg is het zover, wanneer de leider in de race achter zijn
achtervolgers komt te zitten. De blauwe vlaggen worden hevig gezwaaid en Horion raakt vrij vlot,
hoewel toch niet zo vlot als hij zelf had gewenst, door de groep concurrenten, waarmee hij deze
maand zijn dominantie extra in de verf zette. De jonge piloot pakte immers niet alleen de
polepositie, maar zet hij al zijn tegenstanders ook nog eens op een ronde!
Dat Mikele zijn aanvallen op Christophe Verhoeven niet zonder gevolgen zou kunnen blijven inzetten
stond in de sterren geschreven. Uiteindelijk slaagde Jules Vanhulle er dan ook in om hem in de
eerste bocht te verschalken. Ook Saïko Vanhoorne deelt op die manier in de klappen wanneer hij
probeert om zich langszij Simon Masselis te wringen en Mirco Van Dijk daardoor de kans krijgt om
voorbij te geraken.
Voor Mikele Lemmens is het leed echter nog niet gepasseerd. De aanvallen zorgen voor grote gaten
in de verdediging, waar zijn concurrenten soms net iets te gretig gebruik van maken, waardoor
Mikele contact met de muur niet altijd kan vermijden. Hij verliest daardoor zoveel momentum dat
hij terug zakt naar de zevende plaats.
Stijn Verfaillie lijkt dan het gedrum in het peloton beu te zijn en laat zich schijnbaar moedwillig
terugvallen om zich te amuseren met een driftsessie tot de laatste ronde in gaat waarin Mirco Van
Dijk voor nog wat gerommel zorgt met iets te optimistische inhaalpogingen, die echter op niet
uitdraaien.
Horion Van Waes maakt het allemaal niet uit. Hij kan met meer dan een ronde voorsprong op
demonstratieve wijze de overwinning binnen halen. Het is sinds januari dit seizoen geleden dat hij
nog als eerste de finish over kwam, dus doet het extra deugd voor de jonge piloot om nog eens een
zege aan zijn palmares toe te voegen.
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Christophe Verhoeven heeft er een hele wedstrijd verdedigen opzitten en komt aan kop van het
peloton als tweede, ruim achter de winnaar, over de streep. Jules Vanhulle kan in zijn kielzog de
derde plaats op zijn naam zetten, gevolgd door een uitstekend scorende Wouter Depuydt, die in de
erg moeilijke situatie het hoofd koel heeft weten te houden en met een knappe vierde plaats zijn
beste resultaat behaalt. Levi Blockx pakt P5, gevolgd door Marco Decorte, Mikele Lemmens, Simon
Masselis, Mirco Van Dijk, Saïko Vanhoorne en Stijn Verfaillie.
In het klassement verdringt Horion Van Waes de afwezige Tibo Vankrunkelsven van de eerste plaats.
Horion neemt de leiding in de strijd om de titel dankzij deze overtuigende overwinning over. Met
Christophe Verhoeven op de tweede plaats en Jules Vanhulle op P3 zien we het podium van de
zevende wedstrijd van het jaar weerspiegeld in het klassement. Aangezien Tibo Vankrunkelsven dit
jaar geen punten meer zal scoren, bevindt de eerstvolgende concurrent zich op de vijfde plaats, waar
Simon Masselis op 54 punten achterstand ten opzichte van Jules zich op heeft weten te werken.
Ook bij de junioren komt Horion Van Waes nu aan de leiding te liggen. Jules Vanhulle bezet daar P2,
terwijl Tibo voorlopig nog de derde plaats inneemt, maar het is zoals gezegd maar een kwestie van
tijd vooraleer Simon Masselis daar verandering in zal brengen.
In de Main-categorie leidt Christophe Verhoeven de dans. Met 94 punten voorsprong staat hij niet
bepaald onder druk door Mikele Lemmens, die P2 inneemt. Glenn De Maere was deze maand niet
aanwezig, waardoor hij terugzakt naar P3.
Om de eerste senior in het klassement terug te vinden moeten we al kijken naar de vijfentwintigste
plaats, waar Frederick Staelens de leiding behoudt. Dankzij zijn afwezigheid deze race komt
Muhannad Alwani aardig in de buurt. Slechts zeven punten scheiden hem nog van de koppositie in
dit subklassement. Peter Dombrecht blijft op ruime afstand op P3 in positie voor de prijzen.
Nu we over halfweg het seizoen 2019 zijn is het nog steeds niet duidelijk wie er precies met die
prijzen zal mogen pronken. Aangezien er nog heel wat punten te scoren vallen, ligt de strijd ook nog
volledig open. Aarzel dus niet om je in te schrijven en deel te nemen aan de achtste manche van de
Apex Trophy bij JPR Indoor Karting op woensdag 7 augustus 2019!
Verzeker je van een plaats op de startgrid door te reserveren via onze website!
Schelfhout

– door Tonny
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Officiële resultaten
Pos
Pole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Piloot
Horion Van Waes
Horion Van Waes
Christophe Verhoeven
Jules Vanhulle
Wouter Depuydt
Levi Blockx
Marco Decorte
Mikele Lemmens
Simon Masselis
Mirco Van Dijk
Saiko Vanhoorne
Stijn Verfaillie
Jeroen Van Beveren
Bjorn Waroux
Muhannad Alwani
Mattia Lemmens
Ceremco Barbé
Viktor Van Puyvelde
Xavier Verhoeven
Niko Pauwels
Steven Peeters

00:44.292

Punten
1
100
90
80
70
65
62
59
56
53
50
48
46
44
43
42
41
40
39
38
37

Sessie
Q

-

B

A

B

Gastrijders
P19

Yarick Westerlinck

Enkel piloten die finishten scoren punten. Piloten die niet finishten worden aangeduid met DNS, DNQ, DNF of
DSQ (did not start/qualify/finish of diskwalificatie)
Enkel geregistreerde leden 2019 scoren punten. Niet leden worden niet opgenomen in het klassement, maar
worden onderaan vermeld.
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